


COLUMN 

Peter de Cock werd in 175 I gevangen gehouden in de kelders van het 
Roermondse stadhuis. De stank aldaar verdreef zelfs zijn pleitbezor
gers. Peter de Cock is door de eeuwen heen een schelm gebleven die 
zijn stad op een Tij I Uilenspiegel-achtige wijze bekijkt. 

DRIEDELIG DÉDAIN 
Wij worden sinds jaar en dag in dit 
land bestuurd door kampioenen van 
de minste weerstand. Ik kan alleen 
maar spreken over de laatste 250 jaar, 
overigens. Dédain, gekleed ili een 
driedelig pak. Dàt kan ik u verzeke
ren, ook zonder dat ik een assuran
tiekantoor heb, of zonder dat mijn 
naam Meeus is. 
Geen tak van sport heeft zich de 
afgelopen eeuwen zo slecht ontwik
keld als de stedenbouw. Daarom is 
er voor stedenbouwkundigen geen 
enkele reden burgers voor halve 
idioten te verslijten onder het motto: 
ik heb ervoor gestudeerd. Dédain, 
gekleed in een driedelig pak. 
Wethouders van ruimtelijke ordening 
en stedenbouwkundigen die zichzelf 
zien als de 'gezalfden ' maken dezelfde 
denkfout als de Witte Reus in Vati
caanstad. 

Van karakter had getuigd, dat als je 
halve wijken afbreekt, je die ook 
meteen herbouwt. Daar wat moois 
van maakt. Je moet niet aan het ander 
beginnen, voordat je het één hebt 
afgemaakt. 

De plannen inzake de Roerdelta gaan 
uit van dezelfde gemakzucht. Geen 
spat fantasie. PR-prietpaat als beleid. 
Met de nieuwe stedenbouwkundige 
die optreedt als Nigel Hawthorne, de 
adviseur in Yes, Minister. Daar wordt 
een mens niet vrolijk van. Droevig. 
Het plan dat de gemeente als zalig
makend presenteert, getu igt niet van 
erg veel stedenbouwkundige of 
maatschappelijke visie. Niet dat het 
Plan-Wauben zo'n hoogvlieger is, 
maar nog altijd beter dan de gemeen
telijke variant. 
Wat opvalt is dat de argumenten om 
iets leuks tegen te houden exact 
gelijk zijn aan die van de grappen
makers die de Bijlmermeer hebben 
ontworpen. Wijkproductie is iets 
anders dan stedenbouw. Slaapsteden 
in een dorp (daar is Roermond mee 
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bedoeld) met als enige vrucht hang
jongeren en ander sociaal ongemak. 
Terug naar Roerdelta: maak er een 
moderne Amsterdamse grachten
gordel van, inclusief cafeetjes, winkel
tjes, promenades, aanlegsteigers etc . 
Dàn heb je het over een compacte 
stad. Wat nu voorligt is een ruim uit 
gevallen slaapcompartiment, dat 
nauwelijks rekening houdt met de 
historie , laat staan met de belangen 
van de overburen. Het is pure 
bestuurlijke onwil dat het voormal ige 
boerder ijtje Hawinkels niet kan wor
den ingepast. Het lijkt Zimbabwe wel. 

Duizenden bezwaarschriften tegen de 
Ooiderveste-plannen gingen met één 
pennenstreek in de papierversnippe
raar. Tja ... alleen het begin van de 
'pijplijn' telde, zogezegd. Juridisch 
dédain, ongetwijfeld onberispelijk 
ingekleed. De Raad van State is altijd 
een (h)echte bondgenoot van be
stuurders. De laatste keer dat 
normale burgers een strijd hebben 
gewonnen, was de slag bij Nieuw
poort. Dus: rooien, opspuiten die 
handel en bouwen maar. 
Als met zoveel gemak duizenden 
bezwaarschriften in de papierversnip
peraar kunnen, moet dat ook kunnen 
met één of twee stedenbouwkundige 
plannen. Dus, jongens en meisjes van 
de gemeenteraad: afschieten die hap. 

Tijdens het noodweer vorige maand 
is een fles wodka mijn verblijf binnen
gedreven. Die maak ik de komende 
week maar eens beetje bij beetje 
soldaat. 
Ondertussen vraag ik me af wanneer 
Prodi en Balkenende deze stad zullen 
bezoeken om de waterschade op te 
nemen, want we blijven Moader Maas 
maar dichtsnoeren. Dàt kan ik u wel 
verzekeren: er vindt dan geen uitke
ring plaats. 

Uw dienaar, 
Peter de Cock 

INHOUD 

0 I - Omslag: het gotische huis De 
Kar in de Brugstraat, een koop
manshuis uit de tijd van de Hanze. 
Foto: Peter Wijnands 
02- Column 
03 - Open Monumentendag 2002 
04 - Hanzesteden: koopmansgeest 
06 - Burchten & Versterkingen in de 

Euregio Maas-Rijn 
08 - RoerDelta: het Plan-Wauben 
I I - Haagsche Bluf - Roermondse 

durf? 
13 - Bestuursnieuws 
14- Op de rol 
IS - De Spiegel van Fortuin 
16 - Losse tegels 

COLOFON 
Ruimtelijk verschijnt viermaal per jaar 
en wordt bezorgd bij liefhebbers 
(maar ook bij belagers) van de stad 
Roermond en het stedelijk schoon. 
UITGAVE: Stichting Ruimte. 
REDACTIE: Arjo Brouns, Gerard van de 
Garde (eindredacteur), Joep Janssens, 
Paul Poell, Bert Thomassen. 
Redactie-adres: Prinsesselaan I a, 
6042JA Roermond, tel. 0475-32 95 48. 
Overname van artikelen is toegestaan 
nadat toestemming is gevraagd en als 
bronvermelding wordt toegepast. 
ISSN: 1389-2606. 
ABONNEMENTEN: 

I 0 euro per jaar, over te maken op 
Postbank 7625876. Bij meerdere 
abonnementen op één adres is er een 
abonnementsprijs in overleg. 
ABONNEMENTENADMINISTRATIE: 

Bachstraat I 12, 6044 SN Roermond, 
tel. 0475-32 26 18. 
VERSPREIDING: 

Ruimtelijk is buiten abonnement 
beperkt verkrijgbaar bij de VVV, de 
bibliotheken, het stadhuis, het Stede
lijk Museum en boekhandel Boom. 
MEDEWERKING AAN DIT NUMMER: 

Willem Cartigny, Leonard Fortuin, 
Dennis Jan ss en, Peter Wijnands. 
DRUKWERK EN AFWERKING: 

ARS Grafische Producties & Commu
nicatie, Martin van het Erve en zijn 
medewerkers. 

STICHTING RUIMTE: 

Bestuur: Leonard Fortuin (voorzitter) , 
BertThomassen (secretaris), 
Willem Cartigny (penningmeester). 
Secretariaatsadres: Bachstraat I 12, 
6044 SN Roermond, tel. 0475-32 26 18. 



Handel zit ons in het bloed. Ruilhandel in de bronstijd, flinke handels
activiteiten in de Romeinse tijd en een grote toename in de middeleeu
wen met als goed voorbeeld het Hanzeverbond: een pact tussen 
handeldrijvende steden, waartoe ook Roermond behoorde. 
Aan het thema 'handel' wordt tijdens de Roermondse Open 
Monumentendag aandacht geschonken door middel van een kleine 
tentoonstelling in de hal van het stadhuis. Bijzonder is ook de open
stelling van de voormalige apotheek Haan in de Neerstraat. 

'KOOPMANSGEEST, MONUMENTEN VAN DE HANDEL' 

Open Monumentendag 2002 
PROGRAMMA ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2002 VAN I 0.00- I 7.00 UUR 

De opengestelde monumenten en wat er te zien is: 

I Sint-Christoffelkathedraal Markt 
Tapijt uit 1880, handgemaakt door 
Roermondse vrouwen, naar ontwerp 
van architect Pierre Cuypers. Exposi
tie over geschiedenis en a.s. restaura
tie . 

2 Stadhuis Markt 
Historisch gedeelte uit de 17e eeuw: 
hal , Statenzaal en burgemeesters
kamer. In de hal kleine expositie, 
gewijd aan handel en nijverheid in 
vroegere tijden. 

3 Wilhe/minasingel 6 7 
Stadspand met opmerkelijk grote tuin, 
waarin voormalig glasatelier van Joep 
Nicolas. Om I 1.00, 13.00 en IS.OO 
uur rondleidingen. 

4 Swalmerstraat 7 
Oude wijnkelders onder historisch 
pand. Ook te zien vluchtwegen van 
onderduikers. Rondleidingen tussen 
I 0 en 16 uur, op het hele uur. 

S Swalmerstraat 38 
Trappenhuis. Expositie van foto's en 
bouwtekeningen. 

6 Caroluskapel Swalmerstraat 
Kapel met rijk rococoplafond uit de 
I Se eeuw. Picardorgel 18e eeuw. 
Kruisgangen van voormalig Kartuizer
klooster. Expositie Fotokring Midden
Limburg en archiefstukken Bisdom. 

7 Ursulinenkapel Steegstraat 
Kapelletje, onderdeel van voormalig 
Ursulinenklooster, aan de Steegstraat. 
Glas"-in-loodramen van Coen Mes
trom. 

8 Ursulakapel Voogdijstraat 
Neogotisch restant van klooster- en 
scholencomplex. Ontwerp van ir. Jos 
Cuypers ( 1906). Videofilm en foto 's 
over pens ionaat/internaat van 
Ursulascholengemeenschap. 

9 Pand Neerstraat 22 
Ri jksmonument 'Mathilde Haan'. 
Gerestaureerd interieur. De apotheek
kasten zijn nagebauwde kopieën van de 
originelen uit 1887. Te zien is hoe 
vroeger pillen, poeders en drankjes 
over de toonbank gingen. 

I 0 Rattentoren Grote Kerkstraat 
(Open om I I uur.) Maquette van 
middeleeuws Roermond. Demonstra
ties spinnen en verven van wol. 

I I Munsterkerk Munsterplein 
Laat romaanse basiliek uit eerste helft 
13e eeuw. Torens en westbouw ingrij
pend gewijzigd door Pierre Cuypers. 
Belangrijke kunstwerken: altaarretabel, 
recentelijk gerestaureerd en graftombe 
van hertog van Gel re en zijn vrouw. 

I 2 Beggardenklooster Bakkerstraat 
Laatgotische kapel. Videopresentatie en 
fototentoonstelling over handel en 
industrie in het Beggardenklooster. 

13 Minderbroederskerk Minderbroeders
singel. Gotische kerk uit I Se eeuw. 
Prachtige plafondschilderingen. Exposi
ties over aardbevingsschade en oude 
stadsmunten. 

14 Stedelijk Museum Andersenweg 
Woon- en werkplaats van architect/ 
ontwerper Pierre Cuypers. Gehele dag 
gratis toegang. 

15 Kapel in 't Zand Kapelierlaan 
Bedevaar tskerk met genadebeeldje 
Maria. 

/6 Kruiswegpark Parklaan 
Veertien kapellen met uitbeelding 
lijdensweg van Christus. Bloemtapijt 
met thema scheppingsverhaal. 

I 7 Oude Kerkhof Herkenbosscherweg 
Bijzonder vanwege oude graven en 
flora en fauna. Rondleidingen om 
13.30 uur en IS.30 uur. 

18 H. Geestkerk Minderbroederssingel 
Koepelkerk ( 19SS, architect Frans 
Peutz). Fraaie kunstwerken en 
fototentoonsteil ing. 

19 ECI-waterkrachtcentrale Molenweg 
Industrieel rijksmonument. Gebouwd 
in 1920, onlangs gerestaureerd. 

20 St. janspoort Pastoorswal 
Werkgroep Archeologie van Stichting 
RURA doet proefopgravingen ter 
hoogte van St. Jansstraat op zoek 
naar St. Janspoort. 

MONUMENTENGIDSEN 

Bij de VVV: tien brochures over de 
grote Roermondse monumenten 
(I ,2S euro per stuk). 
In de serie Stadswandelingen Roer
mond zijn de boekjes Monumenten
route, Kerkenpad en Putbeeldenroute te 
koop (I ,2S euro per stuk) . 

VVV Roermond, Kraanpoort I, 
tel. 0900-202 SS 88 
(tijdens Open Monumentendag 
geopend van I 0 tot 16 uur) . 
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DEVENTER: GASTVRIJ INSPELEN 

OP EEN EEUWENOUDE MERKNAAM 

De Open Monumentendag 2002 
staat in het kader van de Holland
se koopmansgeest. De Hanze- . 
steden staan dat al eeuwen. Som
mige plaatsen combineren de 
Monumentendag met de herden
king van het 400-jarig bestaan van 
de Verenigde Oost-Indische Com
pagnie, maar niet elke Hanzestad 
had iets met dat illustere gezel
schap te maken. 

Als je marketingtechnisch een eeuwen
oud merk van een nieuw élan kunt 
voorzien, dan beschik je over koop
mansgeest. Deventer buit de naam 
Hanze op een voortreffelijke man ier 
uit. Wie de YW binnenstapt ziet een 
Hanzekookboek, brochures met wan
delingen door de Overijsselse en 
Gelderse Hanzesteden, die ook een 
echt - toeristisch - verbond hebben 
opgericht, fietstochten van plaats naar 
plaats. De restaurants bieden Hanze
menu 's aan - noem maar op. 
Een voortreffelijke staaltje van het in de 
markt zetten van cultuurtoerisme, waar 
ook gemeenten als Hattem en Hasselt, 
te klein om dergelijk promotioneel 
geweld te kunnen bekostigen, van profi
teren. Nu worden de kosten gedeeld 
door zeven gemeenten en dat scheelt 
een hele slok op een HanzeborreL Los 
van de exposure die dit krachtige 
gezamenlijke optreden oplevert. De 
hele regio profiteert ervan. 

De oude binnenstad van Deventer en 
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met name het Bergkwartier was één 
van de eerste grootschalige restauratie
c.q. stadsvernieuwingsprojecten in ons 
land en het ruikt er nog steeds naar 
verf. Ondanks dat men nu een jaar of 
dertig bezig is, is er nog wel het één en 
ander te doen (c.q . weer te doen) . 
Oogt de stad als een openlucht
museum? Geenszins. Deventer is een 
levendige stad. Ook in het meest 
kwetsbare deel van binnenstad komt 
relatief veel nieuwbouw voor. Boven
dien is Deventer een echte 
evenementenstad. 

KLEURENDURF 

Ik stuit op een in Roermond nagenoeg 
onbekend fenomeen . De nieuwbouw 
wordt in de Deventerse binnenstad 
hoe langer hoe verfijnder. De eerste 
nieuwbouw die (circa 1970) verrees 
doet mij sterk denken aan de nieuw
bouw in de Munsterstraat van 't Pare
dies (circa 2000). Dat stukje stadsver
nieuwing zal in Deventer wel zijn lang
ste tijd gehad hebben. Het zou me niks 
verbazen, als dat binnen afzienbare t ijd 
wordt afgebroken en vervangen door 
nieuwbouw met allure. 
De laatste jaren zijn prachtige dingen 
verrezen. Op een moderne manier ziet 
men kans invulling gegeven aan de 
kleinschaligheid van de gevelopbouw, 
die kenmerkend is voor het gebied. Je 
hebt niet het idee dat het om groot
schalige projecten gaat.Yergelijk dat 
maar eens met de nieuwbouw in 
Roermond aan de Roersingei/Molen-

TEKST: PAUL POELL 
FOTO'S: PAUL POELL EN UIT FOLDER 

straat. De materiaalkeuze in Deventer 
is soms heel bijzonder. Gegalvaniseerde 
luiken bijvoorbeeld en natuurlijk de 
kleurendurf. 
Je merkt dat Deventer in het oude 
Hanzeverbond sterk gericht was op 
Scandinavië, wat handel betreft. Hier 
geen discussie (zoals in Roermond over 
een pand op de Schuitenberg) over de 
vraag of een gevel in een troosteloze 
straat niet een tikkeltje te rood is uit
gevallen. Geel, blauw, rood, zwart, groen 
en gedurfde combinaties daarvan , alles 
vind je er. Het doet soms Deens of 
Noors aan. Maar de IJssel, hoe fraai 
ook, kan niet voor een fjord doorgaan. 

PUBLIEKE FUNCT IE 

Nog iets dat opvalt. Bijna alle grote 
gebouwen hebben een publieke functie . 
Zoals de Waag - even tot 2004 in ver
band met een omvangrijke restauratie 
buiten gebruik als historisch museum. 
Over musea gesproken: de Bergkerk, 



een informatiecentrum voor moderne 
kunst, het Etty Hillesum Centrum, dat 
de Joodse kant van Deventer belicht, 
het Automuseum, het Speelgoed- en 
Blikmuseum, en dan ben ik er nog niet, 
allemaal te vinden in de binnenstad. 
(Dat is andere koek dan in Roermond, 
ben ik geneigd te zeggen. Ik heb begre
pen dat het Openbaar Ministerie in 
Roermond haar verblijf in het kantoor
gebouw van Natalini slechts als tijdelijk 
beschouwt. Mijn voorstel derhalve: ver
huur het Gemeentemuseum aan justitie 
en richt het voormalige gerechts
gebouw en het huis van bewaring in als 
museum. Ruimte zat voor een fraai res
taurant, filmhuis, ateliers, noem maar 
op. Heel wat exploitatiemogelijkheden 
derhalve. De Limburgse Werkgevers
vereniging voelt zich prettig in de voor
malige Teekenschool, dus waarom niet 
justitie in een ander Cuypersgebouw? 
Als er toch nog een zorgvoorziening 
moet komen voor senioren, bouw dan 
iets fraais op het parkeerterrein naast 
het Christoffelhuis. Daar kun je met 
weinig moeite een ondergrondse 
parkeergelegenheid aanleggen; dan is 
dat probleem ook opgelost. Wel ruim 
de tijd nemen voor archeologisch 
onderzoek s.v.p. en maak bijzondere 
vondsten blijvend zichtbaar!) 

Is Deventer de hemel op aarde? Nee, 
natuurlijk niet! De randen van de bin
nenstad zijn voor een deel uiterst rafe
lig. Zwaar onderkomen woningen, ver
ouderde industrieterreinen etc. Jammer 
en veel vaart in verbetering van die 
situatie bespeur ik niet.Van welke kant 
je Deventer ook binnenkomt, je moet 
ècht op zoek naar de schat. Die is er 
wel! Niet grijpbaar; uiteindelijk wel 
zichtbaar. Maar dat is ook van alle tij
den: schatzoekers zijn doorzoekers. [i] 

DE HANZE EN ROERMOND 

Bij Hanzesteden denken we aan Ham
burg, Bremen, de Oostzeehavens en 
voor Nederland aan Kampen, Deven
ter en Zwolle. Dat klopt, maar het is 
wel onvolledig. Behalve deze drie 
steden in Overijssel behoorden ook 
veel Gelderse steden tot de Hanze, 
waaronder Roermond en Venlo in het 
Gelders Overkwartier. 
In Roermond bestond al kort na de 
stadsstichting in de 13e eeuw enige 
lakennijverheid, blijkens de vermelding 
van verschillende watermolens aan de 
Roer, waaronder tenminste één vol
molen. Na de verlegging van de Maas 
in 1342 kreeg de stad toegang tot het 
netwerk van Europese waterwegen 
en nam de export van Roermonds 
laken een vlucht. 

Op hun reizen naar andere steden 
kwamen de Roermondse kooplieden 
onvermijdelijk in contact met de 
Duitse Hanze, het stedenverbond dat 
in de loop van de 14e eeuw de hele 
Noordeuropese handel was gaan 
beheersen. De voertaal binnen de 
Hanze was Platduits, de officieuze 
hoofdstad was de zeehaven Lübeck 
en het centrum van de land- en 
rivierhandel was het niet ver van 
Roermond gelegen Keulen . 

Tot de Hanze behoorde ook een aan
tal steden in wat wij nu Oost-Neder
land noemen (maar wat voor de 
middeleeuwer het westen, zij het niet 
het uiterste westen van Duitsland 
was). Deventer, Zutphen en Harder
wijk moeten al vrij vroeg lid zijn 
geworden, Nijmegen, Zwolle, Gronin
gen en waarschijnlijk ook Kampen 
volgden begin !Se eeuw en op 
24 september 1437 werd op een 
vergadering het lidmaatschap van 
onder meer Arnhem en Roermond 
besproken. In maart 1441 volgde de 
officiële toelating. Een reeks andere 
'Nederlandse' steden waaronder 
Venlo volgde later in de !Se eeuw. 
Roermond telde binnen het Keulse 
kwartier tot de grotere Hanzesteden. 
In I SIS werd op een Hanzelanddag 
geklaagd over het feit dat maar liefst 
3 I steden alleen slapend lid waren; tot 
die 3 I behoorde ook Roermond. 
Roermond had op dat moment sterk 
te lijden van de Gelders-Bourgon
dische oorlogen en was bovendien 
verwikkeld in een handelsconflict met 
het kleinere, maar gunstiger gelegen 
Venlo. Het conflict werd in IS23 
beslist: omdat Roermond haar 
eeuwenoude stapelrecht niet zwart 
op wit kon bèwijzen mocht Venlo het 
hare, dat een inbreuk op het Roer
mondse recht betekende, behouden. 
Vanaf dat moment begon Venlo Roer
mond te overvleugelen. Een belangrij 
ker tegenslag voor de Roermondse 
handel was, dat Luik en Dordrecht in 
die t ijd met succes tolvrijdom op de 
hele Maas voor zich opeisten. Uitein
delijk bracht de stadsbrand van ISS4 
Roermonds economische macht de 
nekslag toe. 
Intussen was ook de Hanze in verval 
geraakt. Portugal , Spanje en Holland 
waren de nieuwe grootmachten in 
een wereldomspannende zeehandel. 
De Hanze rekte haar bestaan tot een 
laatste vergadering in 1669 en werd 
daarna voortgezet door alleen Ham
burg, Bremen en Lübeck, die zich tot 
vandaag trots officieel 'Hansestadt' 
zijn blijven noemen. [J 
GvdG 
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in de Eure§o !\aas-Rijn 

BOEKBESPREKING 
). Notermans, T. Waegeman, I. Desmedt 
(red.): Burchten & Versterkingen in de 
Euregio Maas-Rijn. Een toeristische 
ontdekkingsreis. Eupen: GEV (Grenz-Echo 
Verlag) 2002. 9, 90 euro. 

BurcHten & versterkingen 
in de Euregio Maas-Rijn 

EEN TOERISTISCHE 
ONTDEKKINGSREIS 

TEKST: GERARD VAN DE GARDE 

Wie een idee heeft en daar een 
grensoverschrijdend tintje aan kan 
geven, moet bij de Europese Unie 
zijn. Daar z it immers geld en de 
accountability (de mate waarin 
financieel rekening en verantwool"
ding wordt afgelegd) stelt weinig 
voor. Het gevolg is vaak dat de 
kwaliteit van een plan (waarmee 
immers het geld wordt binnen
gehaald) beter is dan die van de 
uitvoering (die boekhoudkundig 
bezien mosterd na de maaltijd is). 
Marktwerking op zijn Europees. 

Zo ongeveer moet het ook gelopen 
zijn met het boek Burchten & Versterkin
gen in de Euregio Moas-Rijn , Een toeris
tische ontdekkingsreis, dat werd gereali
seerd met steun van het Interreg !I
programma van de EU. Het boek 
beschrijft achttien auto- en fietsroutes 
langs kastelen, stadsomwallingen en 
andere historische versterkingen in 
'onze' Euregio. Dit gebied bestaat uit de 
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Belgische provincies Limburg en Luik, 
een deel van Nederlands Limburg 
oostelijk van de Maas (met de ge
meente Roermond als noordelijkste 
uitloper) en de Duitse regio Aken. 

Op het eerste gezicht leek het geen 
verkee rde aanschaf: 272 pagina's, veel 
plaatjes, theoretische inleidingen, 
register, bibliografie, en dat alles voor 
slechts 9,90 euro. Leuk boek, kopen. 
De insteek sprak me aan. Het gebied 
tussen Maas en Rijn is eeuwenlang het 
meest versnipperde gebied van Europa 
geweest en de vele kastelen, versterkte 
boerderijen, burchten en vestingstadjes 
getuigen daar nog van. Van dat onder
werp hadden ze vast iets moois en 
interessants weten te maken. 

Al gauw kwam ik erachter dat de meer 
dan 250 illustraties wel erg veel dou
blures bevatten; sommige komen zelfs 
vaker dan tweemaal voor. De plaatjes 
zijn trouwens onevenwichtig verdeeld. 

Interessant, oude topografische kaarten 
en prenten, maar waarom komen die 
nergens bij de Duitse routes voor? En 
handig, kasteelplattegronden, maar 
waarom komen die nergens bij de 
Nederlandse en Belgische routes voor? 
Verder veel spel- en zetfouten en nogal 
wat slecht of niet vertaalde Duitse en 
Franse woorden. Aussicht is al te letter
lijk vertaald met uitzicht (in plaats van 
uiterlijk of aanzien ), met de Rur wordt 
onze Roer bedoeld en de Obermaasgau 
heet in de Nederlandse literatuur 
gewoon Opper-Maasgouw. Ook territoi
res séculiers (wereldlijk gebied), avouerie 
(voogdij) en bretèche (mezenkouw) 
heeft men maar onvertaald gelaten. Zo 
Europees zal Brussel het ook weer niet 

· hebben bedoeld. 

N iet alleen de vorm, ook de inhoud is 
magertjes. Een kwart van het boek 
bestaat uit inleidingen over vesting
bouw, natuurl ijke gesteldheid en staat
kundige ontwikkelingen. Dat is wat ik al 
jaren zoek, dacht ik nog: vanuit verschil
lende invalshoeken zal nu worden 
onderzocht worden waarom het Maas
Ri jngebied eeuwenlang zo versnipperd 
is gebleven, anders gezegd: waaraan wij 
die rijkdom aan kastelen en vesting
werken te danken hebben. Maar dat 
viel dus tegen: de waarom-vraag wordt 
geen enkele keer gesteld , laat staan 
beantwoord. 
Tot zover mijn meer positieve bevindin-



gen. Want het boek zakt wat mij betreft 
door het ijs als je kijkt naar de uitge
stippelde routes. 
Er zijn zes routes in Duitsland; eigenlijk 
vijf, maar één al te lange is gesplitst. 
Van die vijf routes beginnen er drie op 
hetzelfde punt, vlakbij Düren. De kas
telen daar vormen sinds jaar en dag 
samen een Burgenmuseum met als 
hoofdlocatie de burcht Nideggen; 
anders gezegd: die routes bestonden al 
vóór het project. 
Dan zijn er negen routes in België ; 
eigenlijk acht, want de korte en de lan
ge variant van één route worden beide 
vol meegeteld.Van die acht routes 
begint de helft in het bezoekers
centrum te Millen-Riemst (zie Ruimtelijk 
van maart 2002). Daarbij "werd dank
baar gebruik gemaakt van de 'Haspen
gouw autoroutes' ( ... ) verkrijgbaar in de 
Belgisch-Limburgse VW-kantoren" 
(citaat uit het voorwerk). 
Tot slot zijn er drie routes in (hoofdza
kelijk) Nederlands Limburg. Of precie
zer: beginnend in Maastricht. 
Nu wil ik niets afdingen op deze 
ongetwijfeld mooie en interessante 
routes. De beschrijvingen bevatten al
thans een schat aan bijzonderheden die 
me nieuwsgierig. maken. Ik zal dan ook 
zeker eens her en der een kijkje gaan 
nemen. De individuele routes vormen 
zonder meer de aardigste kant van het 
boek. 
Maar ik vind het ondermaats dat de 
samenstellers het merendeels dicht bij 
huis hebben gezocht en daarbij nogal 
eens naar schaar en lijmpot hebben 

gegrepen. Met als gevolg dat verschil
lende op dit punt rijke gebieden binnen 
de Euregio helemaal niet lijken te 
bestaan. Van een project met Europese 
ambities zou je beter verwachten. 

Eén van die rijke gebieden is in ieder 
geval de regio Heinsberg. Daar liggen 
langs de Gelders-Gulikse grens de 
resten van ruim 30 mottekastelen: uit 
aarde en hout opgetrokken burcht
heuvels met een ronde voorhof. Het 
grootste en bestbewaarde voorbeeld is 
deAlde Berg bij Dal heim, net over de 
grens bij Vlodrop. Het Gelders-Gulikse 
grensgebied is overigens ook rijk aan 
zogenaamde landweren: begroeide 
aarden wallen met een gracht. 
Het noorden van het heuvelland en 
omgeving heeft eveneens veel te bieden 
(vestingstadjes als Stokkem, Nieuwstadt, 
Sittard en Gangelt, talrijke kastelen 
waaronder Stein, Limbricht en 
Rimburg). En laten we de regio Roer
mond niet vergeten. 

Mag ik hierbij mijn eigen drie-landen
route voorstellen, ontwikkeld zonder 
ook maar een cent Europese subsidie? 
Hij beslaat een I 00 km. De gemeente 
Swalmen en de Nederlands-Limburgse 
gemeenten aan de overkant van de 
Maas vallen net buiten de Euregio, en 
dus helaas ook buiten de route. 
Daar gaan we: 

start bij Waldfeucht: motte Bol leberg; 
stadsomwalling en stadsgracht 
Heinsberg: stadsburcht, Torbogenhaus 
Hülhoven: huis Hülhoven 

Wassenberg: stadsburcht; kasteel 
Elsurn 
Birgelen: motte Haverberg 
Effeld: waterburcht Effeld 
Dal heim: motte Al de Berg, landweer 
Duits-Nederlandse grens,VIodrop: 
kasteel Het Steenen Huis, Posterholt: 
kasteel Annendaal 
Herkenbosch: kasteel Daelenbroeck 
Sint-Odiliënberg: kasteel Frymerson 
Montfort: kasteelruïne De G rauwert 
Asenray/Maalbroek: huize Tegelarije, 
landweer 
Maasniel: huis De Thooren 
Roermond: Kattentoren en stads
muur, Pastoorswal met stadsmuur
resten waaronder de torenonder
bouw bij de tunnels, Rattentoren, 
Visserstoren; kasteeltje Hattem 
Merum: kasteelruïne Oudenborgh 
Linne: huize Ravensbu rg, kasteel 
Heysterum 
Stevensweert: stratenpatroon en 
garnizoensgebouwen; kasteel Stevens
weert 
Ohé en Laak: huize Het Geudje, 
burchtruïne De Walborg 
Echt: huis Verduynen 
Roosteren: kasteel ter Borgh, kasteel 
Eyckholt; hoornwerk van de vesting 
Maaseik op Nederlands grondgebied 
Nederlands-Belgische grens, Maaseik: 
kasteel Wurfeld, kasteel O uden hof, 
kasteel Nieuwenhof 
Borgitter: waterkasteel 
einde in Kessenich: motte De Berg. 

Goede reis! 

De onlangs opgegraven motte van 
Kessenich. Foto: Dennis janssen. 
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VOORGESCHIEDENIS 
Het RoerDelta-project in Roermond is 
één van de 24 projecten die verspreid 
over het land plaatsvinden in het kader 
van de Experimentenwet Stad & Milieu. 
In deze projecten worden vervuilde 
gebieden geherstructureerd, waarbij 
milieu en ruimtelijke ordening een 
vruchtbaar huwelijk moeten aangaan 
onder het motto 'leefkwaliteit'. De 
gemeenten zijn minder dan normaal 
gebonden aan de geldende wet- en 
regelgeving op milieugebied. Daar staat 
dan tegenover dat er gewerkt wordt 
met een 'open planproces' waarin 
bewoners actief deelnemen. 
De ervaringen in de 24 projecten zijn 
niet onverdeeld gunstig. De milieu
beweging heeft als kritiek dat het 
begrip leefkwaliteit niet concreet wordt 
ingevuld, zodat men er alle kanten mee 
uit kan. Vanuit het oogpunt van 
bewonersparticipatie is het in veel 
gemeenten om uiteenlopende redenen 
misgegaan. 
In Roermond is een brede Adviesgroep 
RoerDelta gevormd die aanvankelijk 
moest kiezen tussen drie stedenbouw
kundige visies. De Adviesgroep wees 
alledrie als zodanig af, maar pleitte voor 
combinatie van onderdelen uit de ver
schillende plannen. De gemeente Roer
mond nam ook afstand van de visies 
omdat ze alledrie te weinig voldeden 
aan de eisen voor Stad & Milieu
projecten. 
Vervolgens kreeg de Rotterdamse 
stedenbouwkundige Frits Palm boom 
(bureau Palmboom & Van den Bout) de 
opdracht om een Masterplan te ont
wikkelen. In de loop van het proces 
raakte de Adviesgroep verdeeld over 
Palmbooms ideeën. Tot de tegenstan
ders behoorden de eigenaars van de 
watersportbedrijven langs de Maas en 
de eigenaars van de boerderij Euver 't 

Brökske aan de Bisschop Lindanus
singel, waarvoor in de plannen geen 
plaats meer was. De eigenaars van het 
boerderijtje, Harrie Hawinkels en Marij 
Vossen, huurden in augustus 200 I 
architect Bart Wauben in voor een 
alternatieve invulling van een deel van 
het gebied. 
Najaar 200 I viel de Adviesgroep uiteen 
in voor- en tegenstanders van het Plan
Palmboom. Dat leidde tot vertraging. 
Pas op 20 december 200 I ging de 
gemeenteraad onder voorwaarden 
akkoord met het Masterplan RoerDelta. 
Eén van de voorwaarden was dat B&W 
een aantal zaken nader moesten uitwer
ken met medeneming van het Plan
Wauben. Dat is uitgemond in overleg 
tussen de gemeente en diverse betrokke
nen op IS mei en 8 juli 2002 en in aan
passingen van de wederzijdse plannen. 
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GEMEENTELIJK BELEID 

RoerDelt:a: het: Plan 
TEKST:WILLEM CARTIGNY 

In Ruimtelijk van september 200 I 
informeerden we u over de stand 
van zaken met betrekking tot de 
RoerDelta-plannen.We gaven aan 
dat we ons in hoofdlijnen in het 
Masterplan kunnen vinden, maar 
toonden ons ook kritisch over de 
invulling '!an het deelgebied Akcros. 
Ook de Adviesgroep RoerDelta had 
hier de nodige opmerkingen over. 
Door enkele bewoners is in samen
werking met architect ir. Bart 
Wauben een alternatief plan ont
wikkeld. Naar aanleiding van deze 
kritische noten heeft de gemeente
raad besloten tot een nader onder
zoek naar dit deelgebied van de 
RoerDelta (zie kader hiernaast). 

De gemeente heeft medio mei met de 
diverse groepen (Adviesgroep Roer
Delta, bewoners, Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg en Ruimte} haar 
bevindingen doorgenomen. Die komen 
kortweg op het volgende neer. 
• Er is geen alternatief mogelijk voor 

de in het Masterplan voorgestelde 

Het op 20 december 200 I goedgekeurde 
Masterplan RoerDelta ('Plan-Palmboom') 
in trefwoorden: 
• doelstelling: een hoogwaardig woon

gebied dat rech"t doet aan hoogwater
problematiek, de bodemvervuiling, de 
relatie stad-water, het 'compacte stad'
principe en het industrieel erfgoed; 

• een multifunctionele laag die de wonin
gen in het hele gebied moet beschermen 
tegen vervuilde grond en hoogwater: 
parkeren en andere niet-woonfuncties op 
de begane grond; 

• ordening van de woningen in grootscha
lige hoven rond tuinen, waardoor iedere 
woning tenminste één stille kant krijgt; 
deze 'structuur' verwijst naar de histori
sche fabriekscomplexen en 'Franse' 
nuts- en siertuinen in het gebied; 

• een trapsgewijze overgang tussen bin
nenstad en buitengebied: eerst compac
te stad (met brede gevels langs de Lin
danussingel voor de geluidswering), dan 
woonhoven en uiteindelijk een park 
langs de Roer waar de westelijke wonin
gen op uitzien; 

• geen plaats voor: 
- de boerderij-Hawinkels, die een gat in 

'hovenstructuur'. De blokken zullen 
enigszins worden gedraaid maar niet 
wezenlijk worden veranderd. De 
brede bebouwingswand aan de Bis
schop Lindanussingel wordt alleen 
onderbroken door een glazen wand 
waarin een doorgang voor wande
laars is gepland. 

• De door ieder van de geraadpleegde 
groepen en instanties bepleite terug
brenging van de Molenbeek is volgens 
de gemeente noch gewenst noch 
mogelijk. 

• Het gemeentelijk monument Akeros
gebouw uit 1869 kan alleen als een 
soort 'folly' of kunstwerk gehand
haafd blijven als voor- en zijgevel 
worden ingepast in de parkeergarage 
van het zuidelijke hovenblok. 

Begin juli is door de gemeente nog 
eens een overleg georganiseerd met 
bewoners en andere geïnteresseerden, 
met name over het plandeel Akcros. 
Ook Ruimte was vertegenwoordigd. 
Het werd, terecht, vooral een confron
tatie van het Plan-Wauben met de 
bijgestelde versie van het Masterplan 

de geluidswering zou vormen en noch 
bij de 'compacte stad', noch bij het his
torisch-industriële karakter zou passen; 

- het hoofdgebouw en de schoorsteen 
van de Akcrosfabriek, die als bouwwerk 
weliswaar perfect in het gebied passen 
maar op ongelukkige plekken liggen; 

- de Akcros-directievilla's, die niet in het 
park langs de Roer zouden passen. 

Bij het persklaar maken van dit blad 
studeerde de gemeente nog op mogelijk
heden om elementen van het Plan-Wau
ben in te passen (voor een vergelijking van 
de kaarten zie pag. / 0). Men had op dat 
moment de volgende bezwaren. 
• Het Masterplan is geen bebouwingsplan: 

de zeer brede gevelwand langs de Linda
nussingel kan worden vormgegeven op 
een vriendelijke, niet-massieve manier. 
Het is dus niet nodig om hiervoor een 
alternatief te bieden, zoals het Plan
Wouben doet. 

• Het Plan-Wauben plaatst het groen aan 
de stadskant en de meest compacte 
bebouwing langs de Roer. Een uitgangs
punt van het Masterplan is dat dat juist 
andersom moet. 



Wauben 

(zie de illustraties) . In deze bijgestelde 
versie worden van het Akcroscomplex 
de twee gevels van gebouw' 1869' en -
vooralsnog - de schoorsteen gehand
haafd. 
We zullen nader op bovengenoemde 
punten ingaan en aangeven wat onze 
hoofdbezwaren tegen het Masterplan 
zijn en tevens de vergelijking maken 
met Plan-Wauben. 

HOVENSTRUCTUUR 

De keuze zoals die ons werd voorge
legd tussen èf de hovenstructuur, èf 
een park (oftewel de gedwongen keuze 
voor de hovenstructuur) vinden we 
onterecht en nogal armzalig. De 
verwijzing daarbij naar de oude binnen
stad met haar kloostercomplexen dan 
wel het voormalige fabriekscomplex is 
gezocht. Het oude fabrieksterrein en 
het voormalige Roereiland hebben 
noo it een dergelijke structuur gekend. 
Dat wil niet zeggen dat zoiets er nu 
daarom niet van zou kunnen komen, 
maar om dit nu als enige alternatief te 
presenteren is een gebrek aan creativi-

• De bezwaren tegen handhaving van de 
boerderij-Hawinkels blijven bestaan. 

• Het Plan-Wouben gaat te lichtvaardig 
om met de vervuilingsproblematiek. 
Zo mogen de van cyanide doortrokken 
gevels van het Akeros-hoofdgebouw niet 
in een woonblok worden ingepast en zou 
dit gebouw gedeeltelijk moeten verzinken 
in een beschermende Jaag grond. 

• De in een ophoging aan te leggen vijver 
heeft geen relatie met de vroegere 
Molenbeek, ook al is hij gepland op een 
plek waar de beek vroeger liep. 

• Woonblok F (zie kaart pag. / 0) mag niet 
in die vorm worden gebouwd, omdat het 
niveau van geluidshinder op die plek te 
hoog is (meer dan 55 dB) . Het woonblok 
van het Masterplan mag daar wèl liggen 
dankzij het feit dat dat gebouw zo is 
vormgegeven dat het een geluidsofscher
mende functie krijgt. 

• De aanpassing van de rotonde aan het 
begin van de Lindanussingel gaat bin
nenkort van start en is een gegeven. 
Het Plan-Wouben zou hier geen reke
ning mee houden. (De makers van het 
Plan-Wouben bestrijden dit overigens!) 

te it. Het Plan-Wauben toont die 
creativiteit wel : woningen afgewisseld 
met groen en een open structuur die 
uitnodigt de verbinding met de binnen
stad aan te gaan in plaats van de 
gesloten hovenstructuur. 

MOLENBEEK 

Het Plan-Wauben stelt voor de Molen
beek deels terug te brengen en daar
boven een wooncomplex te situeren, 
als verwijzing naar de molens die daar 
eeuwenlang, tot 1979 toe, hebben ge
legen. Het water komt in het plan terug 
in de vorm van een verbrede vijver, 
vlakbij de plek waar een halve eeuw 
geleden nog de Molenbeek liep. 
Het deels terugbrengen van deze Roer
tak wordt door de gemeente afgewe
zen onder verwijzing naar de vervuiling 
aldaar. Bij uitgraving zou vervuilde 
grond naar boven komen en sanering 
hiervan is duur. Architect Wauben kon 
echter aantonen dat die vervuiling in 
zijn plan effectief en tegen geringe kos
ten valt in te dammen, omdat het de 
bedoeling is de vijver in een kunstma
tige ophoging aan te leggen. 
Op veel plekken in ons land is het 
terugbrengen van het water naar de 
stad juist een adagium.Voorbeelden zijn 
de oude havenbassins in Maastricht en 
Breda, het opnieuw aanleggen van de 
deels gedempte Stadsbuitengracht in 
Utrecht, het opschonen en voor toe
risme bruikbaar maken van de Binnen-

dieze in Den Bosch etcetera. Zoals de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
in een eerder overleg met de gemeente 
terecht opmerkte: water past in een 
deltagebied en is stedenbouwkundig 
verantwoord. Daarbij is het een terech
te vei-wijzing naar de historische 
structuur van het gebied die altijd een 
noordelijk en een zuidelijk eiland in de 
Roer heeft gekend. Het deels terug
brengen van de Molenbeek maakt die 
eilandenstructuur weer zichtbaar. 
Wat overal elders niet alleen qua plan
vorming en financiën mogelijk is (het 
herstel van de Binnendieze in Den 
Bosch kostte f 50 miljoen), maar ook 
vanuit stedenbouwkundig en toeristisch 
perspectief wordt aanbevolen , kan in 
Roermond kennelijk niet. Ook dat is 
een armzalig gebrek aan creativiteit. 

AKCROSGEBOUW 

Indien er geen alternatief zou zijn voor 
de hovenstructuur en het monument 
'1869' te veel verontreinigd bl ijkt voor 
een herbestemming als gebouw, is een 
optie als (gedeeltelijk) kunstwerk en 
inpassing in de garage nog zo gek niet. 
Je houdt dan tenminste nog enige 
referentie aan het industrieel verleden 
van het gebied over. 
Zoals hierboven al verwoord zijn wij 
-echter niet overtuigd van de beperkte 
mogelijkheden van het terrein. Ons 
pleidooi voor behoud van nog reste
rende, al dan niet monumentale opstal -
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len heeft overigens niet zozeer te 
maken met nostalgische overwegingen 
als wel met de intrinsieke waarden 
ervan, en met het besef dat de kwaliteit 
van het bestaande gebouw bekend is 
(van vervangende nieuwbouw moet je 
dat altijd maar weer afwachten) . 

VERKEER 

Bij deze punten komt nog een steden
bouwkundig-verkeerskundig aspect. 
Men zou nu in de gelegenheid zijn 
geweest de Lindanussingel, momenteel 
een doorgaande verkeersader, aan te 
pakken. Over een jaar of vi jf moet de 
A73 er liggen; dan is het RoerDeltaplan 
pas in een begin van uitvoering. Waar
om niet daarop geanticipeerd en 
gezorgd voor minder doorgaand ver
keer hier? Maar nee, integendeel, door 
de bouw van grote parkeergarages aan 
deze stadskant (Roersingel, Loesbleik 
en Kazernevoorterrein) wordt juist 
extra verkeer aangezogen. Daarbij 
komt nog eens de grootschalige recon
structie van de Roersingelrotonde, een 
constructie die in de Raadsvergadering 
van 20 juni jl. omschreven werd 'als een 
gedrocht waarvan de gemeente nog eens 
grote spijt kan gaan krijgen.' En dat voor 
het gigantisch bedrag van 17 miljoen! 
Daarmee wordt de fout uit de jaren 
tachtig/negentig met de Maasoever her
haald: men bepleit uitdrukkelijk een ver
binding tussen binnenstad en de nieuw 

Het Plan-Wouben (dd 28 juni 2002), al
ternatieve uitwerking van de uitgangspun
ten van het Masterplan Roer-Delta voor 
het deelgebied Akcros. Bestaande bebou
wing is roze, nieuwe donkergeel gekleurd. 
Belangrijkste elementen: 
• een alternatief voor de zeer brede gevel-

I 0 RUIMTELijK SEPTEM BER 2002 

te ontwikkelen gebieden ten westen 
daarvan, maar het verkeer wordt niet 
op de goede manier aangepakt; zodat 
van een echte verbinding in feite geen 
sprake kan zijn . De hoofd-verkeersweg 
blijft fungeren als volstrekte barrière; 
kortzichtiger kan eigenlijk niet. 

AFRONDEND 

Er zitten vele contradicties in het 
gemeentelijk verhaal: zo wordt bij de 
heilige hovenstructuur wel gerefereerd 
aan de historische stad (zoals gezegd: 
ten onrechte) , maar ons pleidooi voor 
behoud van zo veel mogelijk histori
sche elementen (gebouwrestanten, 
Molenbeek etcetera.) is volgens de 
gemeente niet relevant. De door de 
gemeente aangedragen wijzigingen zi jn 
voornamelijk cosmetisch van aard en 
bieden dan ook geen oplossing voor de 
eerder geschetste problematieken. De 
voorwaarden van de gemeenteraad 
zoals die in december zijn geformu
leerd zijn hooguit pro forma, maar 
zeker niet naar de geest vervuld. Van de 
al eerder door de Adviesgroep gefor
muleerde en door de gemeenteraad 
overgenomen uitgangspunten met 
betrekking tot het Akeros-dee l komt 
weinig terecht. 
Het niet uitvoeren van het enkele jaren 
geleden aangekondigde cultuurhisto
risch en ecologisch onderzoek gaat zich 
nu wreken voor het voormalige 

wand (ca. 160 meter) langs de Lindanus
singel uit het Masterplan: opener bebou
wing en een stadspark (als groene kwali
teitsimpuls binnen de 'compacte stad'); 

• handhaving en zinvolle inpassing van 
boerderij-Hawinkels en van overblijfselen 
van het Akcros-fabriekscomplex: gevels 

Akcrosterrein. In plaats van eerst te 
onderzoeken wat er aan waarden in 
het gebied ligt en dan te gaan her
invullen spant men het paard achter de 
wagen. Eerst wordt (vrijwel) alles 
gesloopt en dan wordt een dwingende 
nieuwe structuur opgelegd, die geen 
ruimte meer laat voor andere invullin
gen met bijvoorbeeld meer respect 
voor de historie en beter passend bij 
de geformuleerde uitgangspunten. 
Wij menen dan ook dat de gemeente 
op de verkeerde weg is en wijzen nog
maals op ons eerdere commentaar uit 
september vorig jaar: met het Plan
Wauben zou veel meer voldaan wor
den aan de gestelde voorwaarden en 
uitgangspunten , zoals allure, verbinding 
stad-RoerDelta alsmede behoud èn 
ontwikkeling in plaats van enkel ont
wikkeling. 
Wij opteren dan ook voor het Plan
Wauben. Dit betoont (veel) meer res
pect voor de bestaande structuur van 
het gebied, gaat uit van het inpassen 
van monumentale restanten , brengt 
openheid in ten opzichte van de 
gesloten, introverte bebouwing die de 
gemeente voorstaat, is minder 'stenig' 
en garandeert juist meer groen (onder 
meer door de toevoeging van een 
park) en biedt, niet in het laatst, veel 
meer kansen voor het aangaan van de 
noodzakelijke verbinding tussen binnen
stad en RoerDelta. IJ 

van het hoofdgebouw uit 1869 (gemeen
(temonument; verwerkt in D), schoor
steen (volgens de Stichting Fabrieks
schoorstenen STIF van grote zeldzaam
heidswaarde; tussen B, C, F en de boer
derij) en directeursvilla's (bij E); 

• een aantal verwijzingen naar de histori
sche toestand: een vijver op de plek van 
de historische Molenbeek (na de oorlog 
gedempt), situering van een vleugel van 
een woonblok (F) op de plek van de his
torische papiermolen van Burghoff (in 
/979 gesloopt), een 'Franse' siertuin met 
als middelpunt de Akcros-schoorsteen. 

Onlangs heeft een onderdeel van het Plan
Wauben, namelijk het behoud van de 
boerderij, de steun gekregen van de Boer
derijenstichting Limburg en de Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg. De boerderij, in 
1944-1946 gebouwd ter vervanging van 
een door oorlogsgeweld verwoest exem
plaar, is volgens de Rijksdienst behoudens
waardig als verwijzing naar de oude agra
rische gesteldheid van het gebied (de Roer
Delta heeft niet alleen een industrieel ver
leden!) en als voorbeeld van de historiseren
de architectuur van de wederop bouwtijd. 



TEKST: DENNIS JANSSEN 

Tot ver in de 19e eeuw was de Markt 
het enige plein in Roermond. Inmiddels 
zijn er alleen al in de oude binnenstad 
drie pleinen bijgekomen: het 19e-eeuw
se Munsterplein, het 20e-eeuwse Kloos
terwandplein en sinds kort begint ook 
het Stationsplein een echt plein te 
worden. Het Wilhelminaplêin is een 
inbraak in de singelring en mag verdwij
nen. Het Zwartbroekplein is nog steeds 
een soort verkeersmachine. 

De Markt is het oudste plein van 
Roermond en zou het visitekaartje 
moeten zijn van haar laatmiddeleeuwse 
verleden als hanzestad en hoofdstad 

De oostelijke gevelwand van de Markt 
zoals hij zou kunnen worden ingevuld met 
twee nieuwe oude gevels. De reconstructie 
zou een wand opleveren met vijf gevels uit 
vijf eeuwen: een I Je-eeuwse (het Stadhuis 
uit 1700), een 20e-eeuwse (de raadszaal), 
een /Be-eeuwse (Au cheva/ blan), een 
/6e-eeuwse (de Vleeshal met Cremer
gaffe/) en een /9e-eeuwse (pand-Zee
man). 

van het Overkwartier van Gelre . 
Als we kijken naar de tekeningen van 
Jan de Beijer uit de eerste helft van de 
18e eeuw, dan zien we dat de Markt 
zelfs na de stadsbranden van 1554 en 
1665 nog een verrukkelijke laatgotische 
uitstraling had: trapgevels, topgevels èn 
de trots van de handeldrijvende stad: 
het belfort de Grauwe Toren, zo 
genoemd omdat hij helemaal was 
bekleed met Naamse steen. Hij was 
toen weliswaar in verval - De Beijer 
tekende hem zonder spits en begroeid 
met onkruid - en is in 1778 afgebroken. 
De toren werd vervangen door het 
pand waar nu de inli jsterij van Ward 

Reconstructie op basis van 'Roermond 
7 5 0 jaar stad - geveltekeningen van de 
binnenstad' ( 1982); tekening Au cheval 
blan door Kar in Deneer uit '7 5 0 jaar 
Roermond 1232-1982 (Prenten)', blz. 90; 
tekening eremergaffel door J. Huysmans, 
uit 'Roermond vroeger en nu', blz. 5 7. 

De Marktstraat in het begin van de 20e 
eeuw met links het pand-Loven. 

Windhausen huist en dat in de 19e 
eeuw zijn huidige, alweer historische 
pui kreeg. 

In 1767 verrees op het huidige adres 
Marktstraat 18 een prestigieus woon
en winkelpand, genaamd Au cheval blan 
(zonder c) en later bekend als het 
pand-Loven. Het was gebouwd in de 
rococosfeer van het Oostenrijkse 
tijdperk, dat vooral onder het langdu
rige bewind van keizerin Maria Theresia 
voor Roermond een relatief voorspoe
dige periode was. Ook de brug over de 
Roer en de mooie gevel van Kraan
poort I, het huidige VVV-kantoor (anno 
1764), dateren uit die tijd . 
Helaas heeft een granaatinslag het 
pand-Loven op het eind van de oorlog 
vernietigd.Van beide verdiepingen zijn 
de middelste bogen bewaard; ze zijn te 
bezichtigen in de tuin van het Stedelijk 
Museum (zie pag. 12). In 1991 vond 
men nog andere restanten in de 
schoeiïng van de Hambeek, waarheen 
ze als oorlogspuin waren afgevoerd. 
De gevel is de meest betreurde gevel 
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van Roermond. Er is geen gedenkschrift 
of fotoboek van na de oorlog over 
Roermond te vinden of er is een 
afbeelding in te vinden van het oude 
pand-Loven. 
Ik wil op deze plaats een warm plei
dooi houden voor het terugplaatsen 
van deze gevel op een geschikte plek in 
Roermond-West. De oorspronkelijke 
plek komt niet in aanmerking, want 
tijdens de wederopbouw is daar één 
van de mooiste gevels in historiserende 
stijl verschenen. 

Een mooie zichtlocatie die wat impul
sen kan gebruiken is de stadhuiswand 
van de Markt. Als die Markt over 
enkele jaren autoluw zal zijn en de 
terrassen aan de west- en noordzijde 
goed bezet valt er aan de overkant iets 
moois te zien. 
Tussen het pand-Zeeman (Markt 34; 
provisorisch opgeknapt) en de naoor
logse raadszaal van Architectenbureau 
Turlings met ramen van Joep Nicelas 
zijn twee oude panden vervangen door 
een gezamenlijke, moderne gevel (van 
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architect Jan Bongaerts) . U vindt in de 
rechtergevel de toegang tot de vroe
gere Vleeshal en de Biggen markt, onder 
een boog met een mooi hek en een 
sluitsteen waarin een runderkop is 
gebeeldhouwd. In het vorige nummer 
van Ruimtelijk kon u zien welk een mooi 
renaissancepand daar na de stadsbrand 
van 1554 opgericht is, met band- en 
rolwerk in Vredeman De Vries-stijl. Het 
was een duidelijke poging van het toen 
belangrijke 'cremerambt' (kooplieden
gilde) om Roermond weer enig cachet 
te geven. Boven de Vleeshal hadden zij 
hun 'gaffel' (vergaderlokaal) , later de 
Redoute genaamd, een feestzaal waar 
koning Willem 11 in de 19e eeuw in het 
bijzijn van de Roermondse burgerij nog 
gedanst moet hebben. 

Zowel de rococogevel met schilddak 
van het pand-Loven als de renaissance
gevel met zadeldak van de Vleeshal 
zouden iets van de grandeur van de 
handelsstad Roermond terugbrengen. 
Waar kan dat beter dan op de Markt? 
De kwaliteit van de Markt wordt in 

Enkele bouwfragmenten van het huis 
Au cheval blan, bewaard in de tuin van 
het Gemeentemuseum. 
Foto's: Dennis janssen. 

belangrijke mate bepaald door de 
gevelwanden. Bij alle verbouwingen en 
vergrotingen van het stadhuis is in de 
afgelopen tijd veel ouds verloren 
gegaan. Zou er voor één keer wat 
mogen terugkomen? 
De fraaie Vleeshalpoort met hek en 
sluitsteen zou kunnen terugkeren aan 
de Biggenmarkt-kant van het pand, om 
de sloop van de historische achter-· 
gevels bij de stadhuisuitbreiding in de 
jaren tachtig te compenseren. 
Het terugbrengen van deze oude gevels 
zal zeker financiële en technische 
problemen opleveren, maar Roermond 
verdient het - en de gemeente kan met 
de uitvoering ervan een voorbeeld 
stellen dat tot navolging kan strekken 
voor andere onroerend-goedbezitters. 

De meerwaarde van een historisch 
decor is onbetaalbaar. Soms zou je 
willen dat zo'n decor ook onaantast
baar is, maar dat is helaas niet zo. 
In Den Haag hebben ze een pleintje 
gebouwd, Haagsche Bluf genaamd, waar 
oude gevels zijn teruggebracht. In Den 
Haag kan dat, en mag het. Dan moet 
zoiets toch ook in Roermond kunnen 
en mogen? Wie durft? Cl 



Supermodern en post
modern naast elkaar op 
Haags plein. 

TWEE U ITE RSTEN VA N DE NED ER

LANDS E ARC HITEC T U UR VERENIG D IN 

WINKEL- CE TRUM HA AGSC H E BLUF 

Gebouw: Haagsche Bluf Ontwerp: 
Gerard Stevers, Geste Vastgoed 
Ontwerp 1999-2000. Bouw: 2000-2001. 

Door Bernard Hulsman 
Als er een prijs bestond voor de merk
waardigste architectuur, dan zou deze 
voor het jaar 2001 moeten gaan naar de 
winkels op Haagsche Bluf, het nieuwe 
pleintje in het centrum van Den Haag. 
Sommige Haagsehe-Blufwinkels hebben 
gevels gekregen die kopieën zijn van nog 
bestaande of verdwenen gebouwen in 
Den Haag en Delft. Zo is de gevel van 
het Pagehuis aan het Lange Voorhout uit 
1618 minutieus nagebouwd in Haagsche 
Bluf. Een ander pand heeft de gevel ge
kregen van een gebouw dat aan de Hoofis
kade heeft gestaan en al lang geleden is 
gesloopt. De omamenten van dit pand 
zijn behouden gebleven en gebruikt bij 
de bouw van de kopie. Ook het bekende 
en nog bestaande glazen winkelpand in 
art-nouveau-stijl aan de Denneweg duikt 
plotseling op in het winkelcentrumpje. 
( .. . ) 
(uit NRC Hande lsb lad 02-0 1-2002) 

Stichtingsn ieuvvs 
VOORZITTER AF 

Dennis Janssen heeft afgelopen 
najaar zijn aftreden als voorzit
ter aangekondigd en dat inmid
dels uitgevoerd. 
Na zeven jaar als voorzitter en 
als voortrekker/boegbeeld van 
de Stichting Ruimte te hebben 
gefunctioneerd wilde hij het 
rustiger aan gaan doen. Boven
dien vond hij dat het tijd werd 
voor een nieuw gezicht. 
Dennis heeft er in zijn voor
zittersjaren voor gezorgd dat 
onze stichting ruime bekendheid 
keeg en onze doelstellingen de 
nodige bijval ontvingen. In zijn 
contacten met diverse over
heden, collega-organisaties, de 
media en (potentiële) abonnees 
droeg hij zijn enthousiasme voor 
de stad Roermond, haar histo
risch gegroeide karakter en haar 
omgeving op deskundige en 
overtuigende wijze uit. 
De Stichting Ruimte is Dennis 
daarom veel dank verschuldigd. 
Dennis zal actief blijven als 
adviseur en in Ruimtelijk zullen 
zijn bijdragen en foto's blijven 
verschijnen. Daarnaast zal hij 
zich op incidentele basis bezig
houden met projecten. 

VOORZITTER AAN 

Het heeft ons enige ti jd en 
moeite gekost om een nieuwe 
voorzitter te vinden, maar we 
z ijn daar gelukkig in geslaagd. 
Onlangs is Leonard Fortuin 
benoem d tot nieuwe voorzitter 
van Ruimt e . 
Leonard is van huis uit elektro
technisch ingenieur en na een 
wetenschappelijke carr ière sinds 
kort gepensioneerd. Hij is gebo
ren in Meppel en woont sinds 
vier.jaar in Roermond. In zijn 
vorige woonplaats Eersel was hij 
bestuurslid van de Kempische 
Stichting voor Kunst en Weten
schap, die in de wintermaanden 
culturele avonden organiseert. 
Behalve als voorzitter van Stich
ting Ruimte is Leonard Fortuin 
actief als freelance medewerker 
van NRC Handelsblad en heeft 
hij een redactiebureau. 

Wellicht kent u zijn visies op 
Roermond uit zijn Spiegel van 
Fortuin zoals die al enkele malen 
zijn te lezen op pag. I S van 
Ruimtelijk. 
Zo ziet u maar weer dat ook 
in het bestuur van de Stichting 
Ruimte de beste functies in han
den komen van eine Hollenjer! 
Het bestuur van de stichting 
wordt verder gevormd door 
BertThomassen (secretaris) en 
Willem Cartigny (penningmees
ter). 

REDACTIE 

De redactie van Ruimtelijk is niet 
langer een taak van het bestuur 
met anderen binnen de stichting, 
maar de taak van een aparte 
redactie geworden. 
Die bestaat uit Arjo Brouns, 
Gerard van de Garde (eind
redacteur), Joep Janssens, Paul 
Poell en BertThomassen. 
Door deze takenscheiding zal 
zowel het bestuur als de redactie 
minder versnipperd en daardoor 
efficiënter kunnen werken, 
denken we. 

111 

ABONNEMENTEN 

Abonnees van Ruimtelijk, opgelet: 
omdat de secretaris regelmatig 
gebeld wordt met aanmeldingen 
van nieuwe abonnees e.d. en om 
de abonnee-administratie niet op 
twee plekken te voeren is beslo
ten om deze administratie voor
taan geheel door de secretaris te 
laten bijhouden. Wanneer u uw 
abonnementsgeld overmaakt 
komt dat uiteindelijk nog wel bij 
de (in Utrecht wonende) pen
ningmeester terecht, maar de 
enige adressering die hiervoor 
geldt is: 
Postbank 7625876 
Stichting Ruimte 
Bachstraat I I 2 
6044 SN Roermond. 

111 
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OP DE ROL 

Een rubriek waarin we proberen zo actueel mogelijk te informeren: 
wat dreigt in het Roermondse te verdwijnen, hoe staat het met nieuwe 
projecten en wat doen 'die mensen van Ruimte' aan dit alles? 

TEKST EN FOTO'S:ARJO BROUNS 

Definitief aan het oog onttrokken 
wordt de laatste vleugel van het begin 
jaren zestig gebouwde, en toentertijd 
uiterst moderne, bejaardenhuis Roncalli 
(hoek Bredeweg-Oranjelaan). Het com
plex is stap voor stap vervangen door 
een gebouw in de nu modieuze smaak, 
voornamelijk opgetrokken in rode bak
steen en dito voegen. De oudere 
medemens zal er in ieder geval 'ruimte
lijk' op vooruit gaan. 

-
Ook het Colam-gebouw, onderdeel van 
het klooster Kapel in 't Zand, verdwijnt 
definitief. Het gebouw heeft uiteindelijk 
de status rijksmonument niet gekregen 
en zal plaats maken voor een apparte
mentencomplex. 
Door de jaren heen heeft het pand ver
schillende bestemmingen gehad. De kel
ders bijvoorbeeld waren onder andere 
ingericht als bloedbank annex schuilkel
der tijdens de Koude Oorlog. Met de 
komst van de Jo Gerrishal aan de 
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Koninginnenlaan kwam deze functie te 
vervallen. De hele inventaris van de 
kelders is toen ondergebracht in de 
catacomben van deze nieuwe (inmid
dels ook alweer gesloopte) sporthal. 
Een bijzonder natuurlijk element van 
het Colam-gebouw zal met de sloop 
verloren gaan: de hoogst gepositio
neerde boom in Roermond zal voor
goed verdwijnen. 

Hamstraat 48 tot en met 52 (de win
kelpanden Schlecker en Juwelier Engels) 
zullen in oktober wijken voor een 
nieuw winkel- en wooncomplex. Het 
niet slechte eindresultaat is afgebeeld 
op een 'billboard' dat aan één van de 
huidige gevels is bevestigd. 

- ---·-··--.....-.... -... ....... 
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De aanwezige oude elementen, met 
name in het pand met nummer 52, zoals 
een achtergevel met mergelspeklagen, 
een gedeeltelijk oorspronkelijke 
kapconstructie, oude vloerdelen als
mede een wellicht interessante kelder 
zullen verdwijnen. 
Volgens een gemeentel ijke quick scan 
bezitten deze panden niet voldoende 
historische waarden om bewaard te 
blijven. 
Een voordracht door stichting Ru imte 
om deze panden tot rijksmonument te 
verklaren zal daarom kansloos zijn, 
omdat de panden verder niet bijzonder 
genoeg zijn. 

Op het adres Hamstraat 16, tussen 
Bakkerij Bart en het Kruidvat, is een 
eenvoudig, rustig, maar prima op de 
omliggende bebouwing aansluitend 
winkelpand verrezen.AI deze ontwikke
lingen zullen een positieve impuls zijn 
voor de Hamstraat zeker wat betreft 
wonen boven winkels. De Neerstraat 
krijgt er een geduchte concurrent bij en 
het is nog afwachten of het Roersingel
project daar voor de verwachte 
herleving zal zorgen. Overigens komt er 
wellicht toch een doorgang naar de 
Brugstraat via de vroegere fietsen
winkel Zwanenberg. Een positief plan, 
waarbij we alert zullen blijven op de 
vraag welke achterpanden van de 
Brugstraat bij deze doorbraak in het 
geding komen. 

Qua nieuwbouw en onderhoud kan· 
praktisch geen enkele straat in Roer
mond zich meten met de Kapellerlaan. 
De afgelopen twee jaar zijn in meer 
dan veertig bestaande huizen herstel
werkzaamheden verricht: Geen bouw
plek heeft langer dan anderhalf jaar 
braak gelegen. Zoals bijvoorbeeld de 
onlangs gereedgekomen 'vernieuw
bouw' (herinnert u zich deze nog?!) op 
de hoek van Kapelierlaan en Spoorlaan 
Zuid. Met name door de kleurstelling is 
het een opvallend gebouw geworden. lll 



DE SPIEGEL VAN FORTUIN 

Wandel zonder handel 
TEKST: LEONARD FORTUIN 
Dagelijks kan men ze zien in onze 
stad: sportievelingen die te voet 
langs 's Heren wegen trekken. 
Velen dragen een rugzak en hou
den een wandelgids in de hand. 
Ze lopen de LAW9, het Pieterpad 
tussen de Sint-Pietersberg in het 
zuiden en Pieterburen in het hoge 
noorden. Of het zijn pelgrims, op 
weg naar Santiago de Compos
tella.Andere soorten wandelaars 
komen hier ook voorbij, Roer
mond ligt op een kruispunt van 
wegen. Hoe ervaren zulke toeris
ten onze stad? We lopen in ge
dachten een stuk van het Pieter
pad en vergelijken onze waarne
mingen met die van J. Craandijk, 
een dominee die in I 878 onze stad 
bezocht en zijn indrukken be
schreef in een boek, Wandelingen 
door Nederland. 

We naderen Roermond vanuit het zuiden , 
over het Leropperveld. Hier is de wereld 
landschappelijk een lust voor het oog: 
golvende velden, boompartijen , slingeren
de zandwegen, een beek die door het 
land meandert. Ook het silhouet van 
Roermond is fraai . Maar langs de Maas
trichterweg raast het verkeer, daar houdt 
de wandelaar niet van. Even later, in de 
woorden van Craandijk: "komen wij het niet 
bijzonder fraaije bosch en het witte, in zijn 
grachten gelegen huis van het aanzienlijke 
landgoed Hattem voorbij". Aanzienlijk en wit 
is het 'kasteeltje ' nu niet meer, wel goed 
geconserveerd en in een fraai park waar 
ook het Nationaal Indië-Monument een 
plaats heeft gekregen. Een voetbrug 
brengt ons over de Hambeek, en een ver
keersbrug over de Roer. Na korte tijd be
reiken we het Zwartbroekplein met 
rechts Belastingkantoor, Gerechtsgebouw, 
verzetsmonument, en aan de overkant 
banken en kantoren, villa's en het huis van 
Cuypers, nu museum. Dit plein zou een 
hoogtepunt van ons bezoek aan Roer
mond kunnen zijn , de plaatsel ijke versie 
van Picadilly C ircus, Place d'Étoile en 
Piazza del Colosseo. Helaas, bij de fiscus 
lijken metselaars zich te hebben uitge
leefd zonder artistieke begeleiding (leuker 
konden ze het niet maken), het oorlogs
monument is in een hoekje weggestopt, 
een kakofonie van verkeerslichten en -
borden eist alle aandacht op. De Pieter
padder vindt slechts met moeite zijn weg. 
Op Schuitenberg 45 kan hij zich vergapen 

aan kariatiden die het balkon van een huis 
uit 190 I ondersteunen, en zich afvragen 
wat eraandijk hier zag staan.Yerderop 
betreden we het Kloosterwandplein , langs 
een aardig postkantoor uit 1907. De 
Oranjerie mag gezien worden , ook van 
binnen. Maar waarom die betonconstruc
ties vlak voor de gevel en die glazen toe
gang tot de onderwereld? Om de aan
dacht af te leiden van nieuwbouw-met
kartonnen-balkons en de Hemabunker 
links? Craandijk zal daar de voormalige 
Munsterabdij heb-ben gezien die toen als 
kazerne werd gebruikt. Langs winkelpan
den vol visueel geweld komen we op het 
Munsterplein, een verademing, als we de 
gevel met grootwinkelbedrijven onze rug 
toekeren. Cuypers heeft de kerk mooi 
opgeknapt. Craandijk is enthousiast over 
het resultaat: "Haar ranke torens, haar sier
lijke koepel, de eigenaardige stijl van haar 
koor, de heldere kleur van haar' bouwsteen, 
maken haar reeds van verre tot eene niet 
altedaagsche verschijning ( .. .). Inderdaad, 
hebben wij hier een der merkwaardigste 
bouwwerken van ons vaderland voor ons, een 
meesterstuk, dat ook verre buiten de grenzen 
van Nederland in hooge mate de bewonde
ring van deskundigen heeft opgewekt." 
De Pieterpadder wandelt verder, door de 
Hamstraat, net zo'n karakterloze winkel
promenade als tegenwoordig in elke 
Nederlandse stad te vinden is. Maar het 
pas gerenoveerde Stationsplein maakt 
veel goed. Dominee Craandijk uit zich 
eveneens lovend: "Aan het groote zonnige 
plein voor het station staan eenige nieuwe 
huizen in dien stijl, die overal dezelfde is, 
maar ook een aantal van oudere dagteeke
ning, die veeleer Duitsche of Belgische typen 
vertonen." Of dat de hu izen waren die we 

nu zien, valt te betwijfelen. Het station 
zag er toen nauwelijks anders uit dan nu . 
Door de tunn·el , naar de oostkant van 
Roermond voert nu onze tocht. Spoedig 
komt de Sociale Verzekeringsbank in zicht, 
twee stenen dozen op elkaar gestapeld, 
terracotta en lichtgroen. De achterliggen
de kerk van het Heilig Hart, ooit een mar
kant punt, blijft lange tijd onzichtbaar. Het 
ziekenhuis valt op door een ouderwetse 
vliegtuigtrap. Wat is de symbolische bete
ken is daarvan? Na een paar honderd 
meter bereiken we het meest bizarre ver
keersplein van Roermond, van Nederland, 
van de wereld: de kruising van Oranjelaan 
en Bredeweg. Ongelooflijk wat hier door 
noeste arbeid tot Stand is gebracht! Met 
wat Roermond promotion zouden hier bus
sen vol Japanners komen om zich te ver
gapen en zich te laten fotograferen . Het 
liefst zouden we hier ons trekkerstentje 
opslaan. Maar we moeten verder. Langs de 
lommerrijke Oranjelaan verlaten we de 
bebouwde kom.We steken de rondweg 
over en nog twee gevaarlijke verkeers
wegen. Dan voert LAW9 ons langs Spik, 
Maalbroek en Boukoul. Op naar Swalmen! 

Wat is de indruk die Roermond de wan
delaar heeft gegeven? "Het Munsterplein 
vond ik sfeervol, de Munsterkerk mooi inge
togen. En als je in de binnenstad niet naar de 
winkelpuien maar daarboven kijkt, zie je inte
ressante zaken zoals een vervalten synagoge", 
was het antwoord van een wandelaar met 
oog voor het historisch gegroeide karak
ter en de culturele en architectonische 
kwal iteiten van Roermond. Helaas was 
dominee eraandijk niet bereikbaar voor 
commentaar. IJ 

O.L V. Munster (toen nog slechts drie 
torens?) te Roermond, lithografie van P.A. 
Schipperus, in:}. Craandijk, Wandelingen 
door Nederland (Haarlem:TjeenkWillink 
1887). 
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LOSSE TEGELS 

Vermeldenswaardige 'kleinigheden': actualiteit, aankondiging, oproep of 
bericht. Van ons of van de lezers. U kunt dus ook bij ons 'een tegel lichten'. 

LIMBURG EN LIMBURG 

Voor de tweede maaherscheen de gids 
Limburg en Limburg. Huis aan huis 
bezorgd bij de abonnees van Dagblad 
De Limburger en Het Belang van 
Limburg.Yoor een gratis exemplaar 
kunt u terecht bij de VVV's. 
In de eerste uitgave uit 1999 staat een 
kaartje met bezienswaardigheden. 
Daaruit blijkt dat de beide Noord
Urnburgen weinig tot niets te bieden 
hebben. De Haspengouw, het Maasdal 
en het Heuvelland: dáár is het te doen. 
In de nieuwe. brochure van juni jl. staat 
een kaartje met bezoektips. Nu blijkt 
dat er in de noordelijke streken in elk 
geval mensen wonen en zich voortbe
wegen, getuige de toename van plaats
namen en veerponten over de Maas. 
Maar te beleven is er nog steeds niet 
veel , amper meer dan drie jaar geleden. 
Beide gidsen presenteren bezienswaar
digheden die voornamelijk in het zui
delijke deel van de provincies te vinden 
zijn . Ze doen hiermee totaal ge~n recht 
aan de regio's Kempen, de Peel, de 
Grindmaas in Midden-Limburg en de 
Zandmaas in Noord-Limburg. 
Ook in toeristisch Limburg schijt de 
duivel op de grootste hoop .. . 
Dat Dagblad De Limburger (hoofdkan
toor Maastricht) in deze uitgave de on
hebbelijke gewoonte van vele Zuid
Limburgers heeft overgenomen om de 
provincie Limburg bij Sittard te laten 
ophouden is de krant te verwijten. DJ 
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UIT DE REGIO: TOERISME 

Uit recent on-
derzoek blijkt 
dat de toerist 
het noorden en 
midden van Lim
burg steeds 
beter weet te 
vinden: de aan
tallen stijgen, 
maar ook de waardering. Alleen de 
bestedingen per bezoeker blijven nog 
achter bij Zuid-Limburg. Het noorden 
en midden zijn misschien nog niet zo 
gepokt en gemazeld in de toeristische 
branche; de duitendieverij die het sinds 
jaar en dag toeristische zuiden eigen is, 
is hier nog geen gemeengoed. Houden 
zo: ouderwetse prijzen en plaats op de 
terrassen! Als de uitnodiging van de 
regionale VVV om lekker te genieten 
maar niet ontaardt in de verkoop van 
het 'product' Noord- en Midden
Limburg middels grootschalige projec
ten en 'exotische' onzin. Liever een 
beugelbaan dan een paintballterrein. 
Liever de kasteelruïne van Kessel weer 
kasteel maken i.p.v. een nieuwe go lfbaan 
in het buitengebied. De natuur en de 
cultuur uit vervlogen tijden die in deze 
streek nog te vinden zijn, moeten 
gekoesterd worden als de grootste 
schat. Daarin passen kleinschalige initia
tieven, goede fiets- en wandelroutes en 
plezierige pleisterplaatsen. DJ 

(j] 

UIT DE REGIO 2: KASTEEL MONTFORT 

Onlangs verschenen: twee toeristische 
brochures over de kasteelruïne Mont
fort , één over de geschiedenis van het 
kasteel en één over de directe omge
ving. Kasteel Montfort is nauw verbon
den met de geschiedenis van het Over
kwartier van het hertogdom Gelre, 
waarvan Roermond eeuwenlang de 
hoofdstad was. 
De in Hoofddorp woonachtige Mant
fortenaar Fedor Coenen timmert on
vermoeibaar aan de weg om 'zijn' kas
teel te promoten. In oude Gelderse 
archieven diepte hij allerlei onbekende 
feiten over het kasteel op, en vervol
gens maakte hij die voor een breed 
publiek toegankelijk in een serie arti
kelen voor De Maas- en Roerpost. 
Het kasteel speelt een steeds centra
lere rol in het jaarlijkse Montfortse 
middeleeuwenfestijn, onlangs was er 
een symposium over het unieke karak
ter van het kasteel , er is een website 
geopend (www.kasteelmontfort.nl) en 
nu zi jn er dan twee folders , die ons 
uitnodigen voor een rondleiding of 
wandeling onder leiding van één van de 
onlangs opgeleide gidsen. 
W arm aanbevolen! Bel voor boekingen 
0475-52 85 07 I 52 85 06. GvdG 

(j] 




